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JOURNAUX ESPERANTISTES — ESPERANTISME BLADEN.

Lingvo lnternacia, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars). Mr Paul de Lengyel à Szekszârd, Hongrie.
L’Espérantiste, revue officielle de la Société française pour la propagation de l’Esperanto, 20 pages (for

mat 15 x 20) de texte Espéranto-Français, 8 pages de couverture, correspondance internationale en 
Esperanto gratuite pour les abonnés. 3.50 fr. paran (3.50 fr. ’s jaars) 4.00 francs avec inscription à la 
Société (4.00 fr. met aanncming in de Maatschappiji] Administration de PEspérantiste à Louviers 
(Eure) France.

Societo por Internaciaj Rilatoj (S. I. R.), fr. 3.00 par an (3.00 fr. ’s jaars) ; avec l’organe de la Société 
(met het orgaan der Maatschappij) « Lingvo lnternacia » fr. 6.00 par an (6.00fr. ’s jaars) Mr Paul Fruic- 
tier, 27, boulevard Arago, Paris.

Literatura Biblioteko de Lingvo lnternacia, fr. 2.50 par an (2.50 fr. ’ s jaars) M' Paul de Lenoyel à Szekszârd, 
Hongrie.

Rondiranto, fr. 4.00 par an (4.00fr. ’s jaars) Mr G. P. Oreŝkov, Plovdiv, Bulgarie & L. Cogen, 61 rue des 
Rémouleurs, Gand. •

La Holanda Pioniro, fr. 3.00 par an (3.00 fr. ’s jaars) Mr Dreves Uitterdijk, Hilversum, Holland.
A-

Bohema Esperantisto, fr. 3.50 par an (3.50 fr. ’s jaars) Mr Cejka, Th. Bystrice-Hostyn, Moravie-Autriche.
L'Esperantista, fr. 4.00 par an (4.00 fr. ’j jaars) Grafo Albert Gallois, Riolunato, prov. de Modena, Italie. 
La Svisa Espero, fr. 2.50 par an (2.50fr. ’s jaars) Mr Th. Renard, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suisse. 
Antaŭen Esperantistoj ! 0,150 Livroj = fr. 3,00 par an (3t00fr. s jaars) Mr Ant. Alvarado, str. Lartiga 

n° 106a Lima, Pérou.
Ĉilio Esperantista, gratuit au Chili (kosteloos in Chilië) Mr Luis E. Sepulveda Cuadra, cas. 1989, Santiago, 

Chili.
La Suno Hispana, fr. 3.00 par an (3.00fr. ’s jaars) M' Aug. Jimenez Loika 5, Corona, Valencia, Espagne.
The Esperantist, fr. 4.00 par an (4.00fr. ys jaars)' Mr H. Bolingbroke Mudie, 41, Outer Temple, W. C. 

London, England & M. Seynaeve, 3, rue de l’Avenir, Courtrai. Un numéro : 40 C,,,es.
La Juna Esperantisto, 2.00fr. par an (2.00 fr. ’s jaars). M‘ H. Hodler,9 avenue des Vollandes, Genève,Suisse, 
lnternacia Scienca Revuo, fr. 7.00 par an (7.00 fr. 's jaars)' Hachette & Cic, 79, Bd S1 Germain, Paris.
Espero Katolika, fr. 2.50 par au (2.50 jr.’s jaars)' M. Barbot-Berruer, 72, rue des Halles, Tours (France) 

& M. Mattelaer, 3, place de l’Université, Louvain.
Esperantistische Mitteilungen, fr. 2,00 par an (2.00 fr. ’s jaars). M. Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin.
Revuo lnternacia de Stenografio, fr. 3.00 par an (3.00 fr. 's jaars). Dreves Uitterdijk, Tulpstraat, 74, 

Hilversum (Holland).
Revuo Universala, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars)' M. Emile Gasse, 71, rue Michelet, Le Havre (France).
La Meksika Lumturo, fr. 3,00 par an (3,00 fr. ’sjaars)' Dro A. Vargas, Santa Rosa Necoxtla (Ver.) Mexique.

Esperantistaj grupoj en Belgujo.
Poliglota Klubo en Bruselo, Esperantista Sekcio.

Sidejo : Hôtel Ravenstein, rue Ravenstein, 3. 
Prezidanto : Sro Jos. Jamin, Sekretario Sro 
L. Blanjean.

Antverpena grupo Esperantista. A. G. E. Sidejo : 
Taverne Royale, Place Verte, 39. Prezidanto : 
Sro Ray. van Melckebeke; Sekretarioj, L. Ja
min kaj F. Dupont.
Kunvenoj ĉiumarde je la 8 l/e horo.

Esperantista Katolik-Universitata Grupo E. K. G.
Sidejo: Loveno. Sekretario : P. Mattelaer, 3, 
place de l’Université, Louvain.

Esperantista Lovena Grupo. Sidejo: Taverne S1 Jean. 
Café Monico, rue de Diest. (Louvain, Leuven). 
Prezidanto Sro Edra. Vandieren. Sekretario 
Sro R. Dekeyser.

Virina Sekcio ■ Sekretariino, Fr'no Cl. Nythals.

Esperantista Studenta Grupo. Sidejo : Hôtel des No
taires, rue des Boutiques, Gento (Gand, Gent). 
Prezidanto : Sro M. Seynaeve, sekretario : Sro R. 
de Bie, 128, chaussée de Courtrai, Gand.

Bruga Esperantista Grupo. Sidejo : Bruĝo (Bruges, 
Brugge). Prezidanto : Sro A. J. Witteryck, sekre
tario : Sr° Lekeu, 49 rue Wallonne.

Esperantista Grupo en Lieĝo. Prezidanto: J. de 
Hemptinne, Sekretarioj : G. Sloutzkv, rue 
Renoz, 10, Liège kaj R. Ficher.

Esperantista Grupo en Meĥleno Prezidanto Sro L Van 
Peteghem ; Sekretario : L. Van Elst, rue Notre 
Dame, Malines (Mechelen).

Esperantista Grupo en Gilly. Provizora sekretario : 
Sro Fr. Roelandt, Gilly-Sart-Allet.

Universitato Popola en S1 Gilles (Bruselo) Esperantista 
Sekcio. Sidejo : rue du Fort, 80. S1 Gilles-Bruxel
les. Provizora sekretario : Sro L. Christiaens.
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PROTESTO.
Ni legas en la lasta numero de « L’Espérantiste » :
« Plej formale kaj plej energie ni protestas kontraŭ la rajto, kiun jus arogis al si — kaj malgravi la 

nedubeble kontraŭa respondo de Dr0 Zamenhof — unu jurnalo, kiu pretendas servi al nia afero en Ameriko.
Neniu, kaj sub nenia preteksto, havas la rajton ŝanĝi sisteme la alfabeton de Esperanto. La homo, kiu 

tion faras, certe meritas la nomon « reformisto », sed per la fakto mem ĝi perdas la nomon « Esperantisto », 
ĉar ĝi disiĝas de ĉiuj akceptantaj kaj vastigantaj la regulan Esperanton.^

Plie ni diros, ke peti pri konsilo L)ron Zamenhof, ricevi de li tiun ci respondon . « sed se vi dezirus 
presadi per alfabeto tute reformita, tio ĉi estus tre danĝera, tre danĝera paŝo, kiu baldaŭ distaliĝus nian 
tutan aferon », por neniel atenti al ĝi, tio ĉi estas insulti la majstron kaj rebate ĉiujn verajn Esperan-

Protestation.

Nous lisons dans le dernier numéro de « l’Espérantiste » :
« Nous protestons de la façon la plus formelle et la plus 

énergique contre le droit que vient de s’arroger — et maigre la 
réponse indubitablement contraire du Dx Zamenhof— un organe 
qui prétend servir notre cause en Amérique.

Personne, et sous aucun prétexte, n’a le droit de changer 
systématiquement l’alphabet de l’Esperanto. Celui qui le fait 
mérite à coup sur le nom de réformiste, mais perd par le fait 
même celui d’Espérantiste, puisqu’il se sépare de tous ceux qui 
acceptent et propagent l’Esperanto régulier.

De plus, consulter le Dr Zamenhof, en recevoir cette réponse : 
«mais si vous désiriez imprimer avec un alphabet tout réforme, 
ce serait un pas très dangereux, très dangereux, qui amènerait 
bientôt la ruine de toute notre cause », pour n’en tenir aucun 
compte, c’est insulter le maître et par ricochet tous les vrais 
Espérantistes ; c’est montrer aussi qu’on est plus attache a ses

Protest.

Wïjlezen in het laatste nummer van « L'Espérantiste » ;
< Wij protesteeren op de uitdrukkelijkste en krachtigste wijze 

tegon het recht dat een orgaan, zich aanmatigt — en niettegen- 
staande het ontwijfelbaar tegenovergesteld antwoord van den 
Dr Zamenhof, — dat beweert onze zaak te dienen in Amerika.

Niemand, en onder geen voorwendsel, heeft het recht het Espe- 
rantisch alphabet stelselmatig te veranderen. Deze die het doet 
verdient zekerlijk den naani van hervormer, maar verliest door het 
feit zelf dezen van Esperantist, vermits hij zich afschcidt van al 
dezen die het regelmatig Esperanto aanvaarden en verspreiden.

Te meer, DT Zamenhof raadplegen, van hem dit antwoord ont- 
vangen : * maar indien gij wenschtette drukken met een gansch 
hervormd alphabet, het ware een zeer gevaarlijke,zeer gevaar- 
lijke stap, die welhaast den val van gansch onze zaak zou 
teweegbrengen », om er geene reken ing van te houden, ’t is den 
meester beleedigen, en meteen al de ware Esperantiston ; 't is ook
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tistojn ; tio ĉi ankaŭ estas montri, ke oni amas pli multe siajn ideojn, siajn preferojn ol la aferon mem, al 
kiu oni pretendas servi. » • *

L. de Beaufront.

La opinion de Sro de Beaufront ni aprobas tute.
Antaŭe, ni jam kontraŭbatalis la ŝanĝojn, kiujn kelkaj samideanoj intencis enkonduki en Esperanton.
Pli ol frue ni forĵetas, sen antaŭa ekzameno, ĉian novajon prezentitan koncerne la lingvon internacian. 
Ni okupas nin nur pri propagando kaj ni sekvas religie la principojn starigitajn de Doktoro Zamenhof. 
Estonte, ni ne raportos plu pri la agoj de tiuj, kiuj nerespektas la regulojn akceptitajn de ĉiuj, kiuj 

bataladas kuraĝe de multaj jaroj por nia afero.
Cetere, oni estas amiko de Esperanto, oni estas indiferentulo pri la efektivigo de tiu bela elpenso aŭ 

oni estas kontraŭulo de ĝi. Al tiuj lastaj apartenas la homoj kiuj anstataŭ laboradi por la disvastigado 
de la lingvo perdas ŝatindan tempon por kritiki aŭ malbele aliformigi ĝin sen vera motivo.

Nu ! ni forlasu ilin voje, sen bedaŭroj, kaj antaŭen !
LA REDAKCIO.

«Tra la JYÏondo Esperantista.

Dum la pasinta monato, de Germanujo ni ricevis du novajn librojn. La unua estis « Vollstandiges 
LehrbuchderEsperanto-Sprache » traduko de la tre konata libro de Sr0 Cart, « L’Espéranto en dix leçons»; 
la tradukinto, S’° Borel, aldonis al la originala verko kelkajn literaturaj oj n, prozajojn kaj poeziojn. La 
dua estas « Wörterbuch Deutsch-Esperauto » vortaro German-Esperanto verkita sub la redakcio de 
Doktoro Zamenhof (la Germanoj ortografiigas Samenhof) de Sr°Ĵ Hermann Jŭrgensen kaj M. Pagnier. La 
vortaro estas tre plena ĉar ĝi enhavas pli ol dekses mil vortojn. Tiuj libroj ambaŭ promesas alkonduki al 
nia Ideo multe da novaj lernantoj en ĉiuj landoj kie oni parolas la Germanan lingvon.

Nia kunfrato, la jurnalo « Esperantaj sciigoj » ankaŭ helpos multe la propagandon. Gia duobla numero 
2a kaj 3a sciigas ekziston de la « Esperantista Grupo Munhena » ; ĝia estraro estas : Sro L. E. Meier,

idées, à ses préférences qu’à la cause même qu’on prétend 
servir. »

L. de Beaufront.
Nous partageons pleinement la manière de voir de M. de 

Beaufront. Antérieurement déjà nous avons protesté contre 
les changements que certains partisans voulaient introduire 
dans l’Esperanto. Plus que jamais nous rejetons d’emblée 
toute innovation présentée au sujet de la langue internatio
nale. Nous ne nous occupons que de propagande et nous res
pectons religieusement les principes établis par le Docteur 
Zamenhof. Dorénavant, nous ne mentionnerons plus les actes 
de ceux qui s'écartent des règles admises par les hommes qui 
luttent vaillamment depuis des années pour notre cause.

D’ailleurs, on est ami de l’Esperanto, on est indifférent à la 
réalisation de cette belle œuvre ou on en est adversaire. Au 
nombre de ces derniers doivent être rangés ceux qui, au lieu 
de se livrer à la diffusion de la langue, perdent un temps pré
cieux à la critiquer, à la modifier ou à la défigurer sans motif.

Eh bien! ceux-là, nous les abandonnons en route, sans 
regrets. En avant !

LA RÉDACTION.

A travers le monde Esperantiste.

C’est d’Allemagne que, le mois passé, nous avons reçu deux 
nouveaux livres. Le premier est une traduction du livre bien 
connu de M. Cart,« L’Esperanto en 10 leçons »; le traducteur, 
M. Borel, a ajouté à l’œuvre originale quelques morceaux 
littéraires, prose et poésie. Le second est un dictionnaire 
Allemand-Esperanto composé sous la rédaction du Docteur 
Zamenhof par MM. Hermann Jürgensen et M. Pagnier. Le 
dictionnaire est très complet car il contient plus de seize mille 
mots. Ces livres promettent l’un et l’autre d’amener à notre 
idée beaucoup de néophites dans les pays où se parle l’alle
mand.

Notre confrère, le journal « Esperantistische Mitteilungen » 
aidera aussi beaucoup la propagande. Son double numéro 2 
et 3 nous apprend l’existence du groupe espérantiste de 
Munich. Un autre groupe s’est fondé a Brunswick sous le titre 

tooncn dat men mur gehecht is aan zijne gcdachten, aan zijne 
voorkeuren, dan aan de zaak zelve, welke men beweert U dienen. »

L. de Beaufront.

Wïj deelen ganschelijk de zienswijze van AP. de Beaufront. 
Voortijds reeds zijn wij opgekomen tegen de veranderingen welke 
sekere aan dangers wilden invoeren in het Esperanto. Mur dan 
ooi t vetwerfen wij ineens aile voorgestelde vernieuwing op het 
onderwerp der wederlandsche taai. Ilij houden ons s lee lits bezi g 
met verspreiding en wij eerbiedigen gctrouwelijk de grondregels 
vastgesteld door Doktoor Zamenhof. l'oortaan zullcn wij geen 
gewag meer ma ken van de dadon van dezen die afwijkcn van de 
regelen, aangenomen door mannon die moedig sedert jaren strijden 
voor onze zaak.

Tcn andere, men is vriend van het Esperanto, men is onverschil- 
lig aan de verwezentlijking van dit schoonc werk, of men is er 
tegen s trever van. Tôt het getal dezer Iaai s tcn moeten dezen gerang- 
schikt worden die, in plaats van zich te levo en aan de versprei
ding der taai, een kostelijkcn tijd verliczen met ze te beoordeelen, 
ze te wijzigen of te misvormen sonder reden.

Ehwel! dezen daar, wij laton ze op den weg, sonder spijt. 
Vooruit !

DE OPSTELRAAD.

Dwars door de Esperantische Wereld.

7 fs uit Duitschland, dat wij, verleden maand, twee nieuwc 
bocken ontvangen hebben. Het eerste is eene vertaling van het 
welgekend boek van AP. Cart « L' Esperanto en 10 leçons»; de 
vcrtaler, AP. Borel, heeft bij het oorspronkelijk werk ecnige lettcr- 
kundige stukjes, proza en dicht, gevoegd. Het tweede is een 
Duitsch-Esperantisch woordenboek, samengesteld, onder de re
daktis van den Doktoor Zamenhof, door de HH. Hermann 
Jurgensen en AP. Pagnier. Het woordenboek is zeer volledig want 
het heheis t meer dan zestien duizend woorden. Deze bockcn, het 
eene en het andere, beloven vccl nieuwelingen aan onze zaak bij te 
brengen in de landen, waar Duitsch gesproken wordt.

Onze medebroeder, het blad «Esperantistische Mitteilungen» 
zai ook veel aan de propaganda helpon. Zijn dubbcl nummer 
2 en 3 ber ichi ons het bestaan van de Esperantische groep van 
APunchen. Een andere kring is gesticht te Brunswick onder den
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prezidanto ; Sr ' Hans \\ niko, sekretario, Siigerstrasse 3a 31 en Munĥeno (Munich) kaj Sro Frh. von Stromer, 
kasisto. Alia grupo fondigis en Brunsvigo, la « Klubo Esperantista Brunsviga » kies prezidanto estas 
S ’ Wallon kaj ĝia sekretario S ° E. Schuck, Thomasstrasse, 16, Brunsvigo (Brunswick).

Tiuj novaj grupoj estas la unua rezultato de la fortika agemo de niaj germanaj samideanoj kaj ni devas 
kore aplaŭdi iliajn penojn kaj ilian sindonecon.

Tiu jurnalo raportas pri parolado kiun faris S ° C. Walz, poŝtoficisto en Tsingtaŭ (Kiaŭtschu), tio estas 
diri en la malproksima Orienta Azio; la parolado havis bonan aŭdantaron kaj vera intereso pri Esperanto 
vekiĝis en la nova Azia Kolonio.

Tiel kiel ni en Belgujo, « Esperantaj sciigoj » bedaŭras la kritikojn de la ĵurnalistoj kiuj skribas artikolojn 
pri Esperanto tute ne aŭ nesufiĉe konantaj nian aferon; ankoraŭ ĝi bedaŭras la ŝanĝojn en la reguloj 
faritajn senprave de tro varmega Germana Esperantisto. La homoj, ĵurnalistoj kaj novamantuloj, estas kaj 
estos ĉiam similaj en ĉiuj landoj !

** *
La scienca mondo uzas pli kaj pli Esperanton por disvastigi ĝiajn raportojn kaj novaĵojn en ĉiuj landoj. 

Krom la « Internacia Scienca Revuo » kies dua kaj tria numeroj estas tiel interesaj kiel la unua, ni ricevis 
la « Bulletin du Musée Océanographique de Monaco » (Bulteno de la Oceanografia Muzeo de Monakoj 
kiu, en sia oka numero (10a de aprilo 1904) enhavas priskribon de nova sondilo skrapanta de Sro M. Léger. 
Tiu interesa verko estas skribita France kaj Esperante; unu broŝureto eldonita de la Grupo Esperantista 
de Monako enhavas aparte la tekston Esperantan kaj estas tre bona propagandilo. Ni gratulas la direkcio 
de la Muzeo pri ĝia bela iniciatio kaj la Monaka grupo pri la fruktoplena rezultato kiun ĝi atingis.

Ni ankoraŭ ricevis broŝuron tute skribitan Esperante titolitan « Raporto hidrologia kaj medicina pri la 
termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-eaux » de Dro H. Thiroux kies tradukon faris Dro Paul Rodet. 
Ni esperas ke tiu broŝuro konigos la banejon de Saint-Amaud-les-eaux en nombraj lokoj kie nur Esperanto 
povas konigi ĝin; tielaj sciigoj, pli ol aliaj, meritas certe atenton de niaj amikoj.

** *
La Angla ĵurnalo « The Esperantist » kiu estas ĉiam tre interesa, publikigas rakonton pri la vojaĝo de

de Club Espérantiste. Ces nouveaux groupes, dont nous don
nons les comités dans le texte esperanto, sont le premier 
résultat de l’activité nourrie de nos partisans allemands et 
nous devons applaudir de tout cœur à leurs efforts et à leur 
dévouement. Ce journal rend compte d’une conférence qu’a 
faite M. C. Walz, fonctionnaire des postes, à Tsingtaŭ 
(Kiaŭtschu), c’est à dire en Asie Orientale; la conférence eut 
un bon auditoire et un véritable intérêt pour l'Esperanto s’est 
éveillé dans cette colonie Asiatique.

De même qu’en Belgique, « Esperantistische Mitteilungen » 
regrette les critiques de Messieurs les journalistes qui écri
vent des articles au sujet de l’Esperanto ne connaissant pas la 
question ou la connaissant insuffisamment; il regrette aussi 
les changements aux règles faites sans droit par un Espéran
tiste allemand trop bouillant. Des hommes, journalistes et 
novateurs, sont et seront toujours les mêmes dans tous les 
pays !

Le monde scientifique emploie de plus en plus l’Esperanto 
pour augmenter ses rapports et propager ses nouveautés dans 
tous les pays. Outre la Revue Scientifique Internationale dont 
le deuxième et le troisième numéros sont aussi intéressants 
que le premier, nous avons reçu le Bulletin du Musée Océano
graphique de Monaco qui, dans son numéro 8 (avril 1904) con
tient la description d’un nouveau sondeur à drague de 
Mr M. Léger. Ce travail intéressant est écrit en français et en 
Esperanto ; une petite brochure, éditée par le groupe Espéran
tiste de Monaco, contient, en tiré à part, le texte Esperanto 
et se trouve être un excellent livre de propagande. Nous félici
tons la direction du Musée pour sa belle initiative et le groupe 
de Monaco pour le résultat fécond qu’il a atteint.

Nous avons encore reçu une brochure entièrement écrite 
en Esperanto intitulée : Examen, hydrologique et médical de 
l'établissement de bains de boue thermale de Saint-Amand- 
les-eaux du Dr H. Thiroux dont le docteur Paul Rodet a fait 
une traduction. Nous espérons que cette brochure fera con
naître les bains de Saint-Amand-les-eaux dans les nombreux 
milieux où seul l’Esperanto peut les faire connaître ; de telles 
informations, plus que d’autres, méritent certes l’attention de 
nos amis.

♦* *
Le journal anglais « The Esperantist » qui est toujours très 

intéressant, publie le récit du voyage de M. H. Bolingbroke 

titel van Esperant ische Club. Deze nieuwe groepen, waarvan wij 
de besturen in den Esperantischen tekst mededeelen, zijn het 
eerste gevolg van de vlijtige werkzaa/nheid onzer Duilsche aan- 
hangers en wij moeten uii ganscher harle hunne pogingen en hunne 
verkleefdheid toejuichen. Dit blad geeft versias van eene voor- 
dracht,welke M. C. Il'alz,poslbediendc, gedaan heeft le Tsingtaŭ 
(Riaŭtschu) : 't is te zeggen in Oost-Azié. De voordiacht hadeen 
talrijk gehoor, en een waat belang voo? het Esperanto is in deze 
Aziatische colonie opgcwekt.

Zooals in België betreurt de « Esperantistische Metteilungen » 
de beoordeelingen van de Heeren dagbladschrijvers, die artikelen 
schrijven over hei Esperanto, de kweslie niel kennende of ze niel 
genoegzaam kennende ; hij betreurt ook de veranderingen aan de 
regels, zonder recht gedaan door een Duilschen te vurigen 
Esperantist. De mannen, dagbladschrijvers en vernieuwers, zijn 
en zullen altijd de zelfde zijn in alle landen !

♦
* *

De wetenschappelijke wereld gebruikt meer en meer hei Espe
ranto om hare betrekkingen te vermeerderon. en haie nieuwigheden 
in alle landen te verspreiden. Buiten de « Revue Scientifique 
Internationale, » wiens tweede en derde nummer zoo belangrijk 
zijn ais het eerste, hebben wij ontvangen het « Bulletin du Musee 
Océanographique de Monaco» dat, in zijn nummer S (April 1904) 
de beschrijving bevat van een nieuwen peiler met baggernet van 
M*  M. Léger. Dit belangrijk werk is geschreven m het Eransch 
en het Esperanto; een klein vlugschrift, uitgegeven door de 
Esperantische groep van Monaco behelst, in afzonderlijken druk, 
den Esperantischen tekst en heivijst een uitmuntend propaganda- 
boek te zijn. Wij weus chen het besluur van het Muséum geluk met 
zijne wei kzaamheid, en de groep van Monaco met den vruchtbaren 
uitslag welken hij bereikt heeft.

Wij hebben nog eene brochuur ontvangen, gansch in het Espe
ranto geschreven, getileld : Water- en geneeskundig onderzoek van 
het warmbronslijk badgesticht van Saint-Amand-les-eaux, van 
Dr H. Thiroux, waarvan de doktoor Paul Rodet eene vertaling 
gemaakt heeft. Wij hopen dat deze brochuur de baden van Saint- 
Amand-les-eaux zai doen kennen in talrijke middens waar aileen 
het Esperanto ze kan doen kennen ; zulke inlicht itigon, meer dan 
andere, verdienen zekerlijk de aandacht onzer vrienaen.

** ♦
Het Engelsch blad * The Esperantist » dat altijd zeer belang

rijk is, geeft het verhaal van de reis van M. H. Bolingbroke
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Sr0 H. Bolingbroke Mudie tra Francujo dum la libertempo de lasta Pasko. La plej kora entuziasmo regis 
ĉie kaj la longa raporto de la vojaĝinto detale sciigas la facilecon de la interparolado kaj la rezultatojn 
de tiuj vizitoj. Nia samideano raportas ke neniam li havis malfacilecon kompreni la Francojn parolantajn 
Esperante. Tamen, unufoje, frazon, mem malrapide ripetitan li ne komprenis..... ŝerce, la Franco provis 
paroli Angle ! Ni citu la rakonton : « Je vespermanĝo tre ŝerca okazo multe ridigis nin. Ni kunparolis en 
« la Hotelo (en Beaune) ĉiam en Esperanto, sed, subite, oni diris frazon kiun mi tute ne povis kompreni. 
« Eĉ je la dua fojo la afero estis nekomprenebla. Fine mi sciiĝis ke la nekonataj vortoj estis en la Angla 
« lingvo ! Jen interesa fakto por tiuj, kiuj kredas, ke la malfacila Angla lingvo devas esti uzata por 
« ŝlosillingvo. »

La « Petit Calaisien » 6an de aprilo raportas ankoraŭ ke Angla samideano, Sro C. Reeve, kiu ne konas unu 
Francan vorton, vizitis niajn amikojn de la tiea grupo, kaj ĉiuj, kiuj parolis kun li, estis mirigitaj pri la 
facileco kaj la klareco de la lingvo.

Oni neniam ripetos sufiĉe : Esperanto permesas ne zorgi pri la malsimileco de la akcento, almenaŭ dum 
la unuaj interparoladoj. Iom post iom oni akiras facile internacian akcenton ; persone ni konstatis tion ĉe 
Ruso kaj Bulgaro, niaj Francaj amikoj povis tion konstati same ĉe Angloj.

** *
Kelkaj ĵurnaloj tre favore akceptis artikolojn pri Esperanto.... en alilando. Ni ricevis « L’Echo de la 

Timbrologie » kiu enhavas tre bonan artikolon de Sro Joseph Delfour pri la lastaj libroj kaj novaj ĵurnaloj. 
La sindona membro de la komitato de la S. f. p. E. donas difinon de Esperanto kiu multe plaĉas al ni : 
« Grandega arbo, kies larĝaj brakoj kaj densa foliaro kovras la mondon, kaj kiu streĉas en infero siajn 
« fruktigantajn radikojn. » La « Revue de 1’Esperanto » Esperanta paĝo de la ĵurnalo « Le Cicerone » 
sciigas ke la grupo de Boulogne s mer organizos, dum la Pentekostaj festoj, kunvenon por ĉiuj fremdaj 
Esperantistoj. Por la Belgaj samideanoj niaj estas okazon viziti tiun havenon kaj tie renkonti sindonajn 
kunbatalantojn; sin turni, por detaloj, al Sro Michaux, prezidanto de 1’ Grupo, 26, rue Wissocq en Boulogne 
s mer.

Mudie eu France pendant les vacances de Pâques. Le plus 
cordial enthousiasme a régné partout et le long compte-rendu 
du voyageur détaille la facilité d’interlocution et les résultats 
de ces visites. Notre partisan nous fait savoir que jamais il 
n’eut de difficulté pour comprendre les français parlant Espe
ranto. Cependant une seule fois une phrase, même lentement 
répétée, ne fut pas comprise par lui.... en plaisantant, le français 
avait essayé de parler anglais !

Citons le récit même : At dinner a very amusing occurence 
caused mueli laughter. In the Hôtel we ahvays spoke Espe
ranto, but suddenly someone said a phrase I côuld not under- 
stand. Even the second time it was incompréhensible. 
Finally, I learned that the unrecognised words had been said 
in English ! Here is an interesting fact for those who think 
that the difficult English language must be used for a kev 
language.

Le « Petit Calaisien » du 6 avril nous apprend encore qu’un 
adepte anglais, M. C. Reeve, qui ne connaît pas un mot de 
français, a visité nos amis du groupe local, et ceux qui ont 
parlé avec lui, ont été émerveillés de la facilité et delà clarté 
de la langue.

On ne le répétera jamais assez : l’Esperanto permet de 
négliger la différence d’accent, au moins pendant les premières 
conversations. Peu à peu on acquiert facilement un accent 
international; personnellement je l’ai constaté chez un Russe 
et chez un Bulgare ; nos amis français ont pu le constater de 
même chez des Anglais.

♦* *
Quelques journaux ont accueilli très favorablement des 

articles sur l’Esperanto.... à l’étranger. Nous avons reçu
L’Echo de la Timbrologie qui contient un très bon article de 
M. Joseph Delfour au sujet des derniers livres et des nouveaux 
journaux. Le dévoué membre du Comité de la S. f. p. E. a 
donné une définition de l’Esperanto qui nous plaît beaucoup : 
«Un arbre gigantesque dont les larges bras et le feuillage 
« épais couvrent le monde et qui attache dans l’enfer ses 
« fécondes racines. »

La « Revue de l’Esperanto », page consacrée à la langue 
dans le journal « Le Cicerone » annonce qne le groupe de 
Boulogne s/mer organise, pendant les fêtes de la Pentecôte, une 
réunion pour tous les Espérantistes étrangers. Pour nos 
adeptes belges c’est une occasion de visiter ce port et d’y ren
contrer de dévoués compagnons de lutte ; s’adresser pour tous 
détails à M. Michaux, président du groupe, 26, rue Wissocq, à 
Boulogne s mer.

Afudie in Erankrijkbinst de Paaschverlofdagon. De hartelijkstc 
geestdrift heejt overal geheerscht, en hei lang versia g van dai 
reiziger besprcpkt het gemak van onderlinge verstaanbaarheid en 
de uitslagen van deze bezoeken. Onze aanhanger Iaai ans weten 
dat hij nooit moeilijkheid had ont de /•'ranschcn te verstaan die 
Esperanto spraken.

Nochtans een enkele keer, een volzin, zei fs lan^zaam herhaald, 
werd door hem niel verstaan... de brans eliman had, schertsendc, 
beproefd om Engelsch te spreken !

(Zie hiernevens don Engclsehen teksi van h et verhaal.}

De «Petit Calai sien» van April ber ie ht ous ook dat etn 
Engelsche aanhanger, AL C. Reeve, die geen woord Eransch kent, 
onze vrienden van de plaatselijke groep bezocht hceft, en dezen 
die met hem gesproken hebben, waren verwonderd over het çemak 
en de klaarheid dor taai.

Afon zai het nooit genoeg korbaton : het Esperanto laat toc het 
versehil van klemtoon te verwaarloozcn, minslens bij de eerste 
gesprekken. Allengskens verkrijgt mon gemakkelijk een wederland- 
schcn longval ; ik heb het persoonlijk bestatigd bij ecnen Rus en 
bij eonon Bulgaar, onze Eransche vrienden hebben het insgelijks 
kunnen bestatigen bij Engclsehen.

* * *
Eenige bladon hebben zeer goedgunsi'ige artikelcn aanvaard over 

het Esperanto... in don vrccmde. Wij hebben ontvangen « L Echo 
delà 7imbrologie » die een zeergoedartikel van AP. Joseph Delfour 
bevat, nopens de laatste boeken en nietiwe dagbladen. Het ver- 
klcefde lid van het bestuur der S. f. p. E. heeft eene bcpaling van 
het Esperanto gegeven, die ons veel aanstaat : « Een overgroote 
boom viens lange takken en het dik gebladcrte de wereld bcdckken 
en die in de hei zijne vruchtbare wortelen vest. »

De « Revue de l Esperanto » bladzijde gewijd aan de taai in het 
blad «Le Cicerono» meldt dat de groep van Boulogne a zce, 
binst de Pinksterfeesten, eene vergadering belegi voor aile vrecmde 
Esperantiston. I oor onze Belgische aanhangers is het eene 
gclegenhcid om deze haven te bezoeken en er verkleefde sh ijdmaten 
te ontmoeten ; voor aile bijzonderheden, zich te vendon lot 
A/. Afichaux, voorzitter der groep, 26, Rue Wissocq, te Boulogne 
a zee.
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Du ĵurnaloj « La Tribune de Genève » kaj « L’Ecolier Genevois » (La Ĝeneva lernanto) alportas al ni 
tre bonajn artikolojn de Sro Edmond Privât. Inter aliaj sciigoj, ili raportas pri parolado sukcese farita de 
S' Cart en Genève kaj pri nova kurso, la dua, ĉe « L’Union Chrétienne ». (La Kristana Unuigo). Niaj 
svisaj amikoj daŭrigas feliĉe sian fruktodonan agon kaj la plej junaj ne estas la malpli sindonaj.

« El Diaro » jurnalo de Chiclayo (Perujo) sciigas ke Sro G Abrill, ĝenerala Sekretario de la Komerca 
Instituto, tie instruas lingvon Esperanton.

* * * *

Deux journaux, « La Tribune de Genève » et « L’Ecolier 
genevois » nous apportent de très bons articles de M. Edmond 
Privât. Entre autres informations, ils donnent le compte-rendu 
d’une conférence faite avec succès par M. Cart à l’Union 
chrétienne. Nos amis suisses continuent avec bonheur leur 
action féconde et les plus jeunes ne sont pas les moins dévoués.

« El Diaro », journal de Chiclavo (Pérou) annonce que 
M. G. Abrill, secrétaire général de l’institut commercial, y 
enseigne l’Esperanto.

** *

La première liste des dons reçus pour la loterie organisée 
sous la gracieuse direction de Mademoiselle Zabilon d Her 
vient de nous parvenir Le nombre des lots promis ou envoyés 
jusqu’ici est de 449. Nous ne pouvons naturellement publier 
cette liste à cause de sa longueur. La Belga Sonorilo a egale
ment envoyé des lots et nous espérons que les Espérantistes 
belges voudront prendre part à cette bonne action de tout 
cœur soit par l’envoi des dons, soit par l’achat de billets ; on se 
rappellera que la loterie vise la propagande de l’Esperanto 
parmi les aveugles. Ceux-ci auront bientôt leur journal Espe
rantiste spécial imprimé en Braille. Le comité de patronage 
comprend des aveugles Allemands, Anglais, français, Sué
dois, Italiens, Autrichiens, Suisses et Espagnols. Ce sera 
M. Th. Cart qu’un touchant sentiment de reconnaissance 
paternelle a fait le grand propagateur chez les aveugles, qui 
prendra provisoirement la direction du journal.

L’entreprise est noble et digne d’éloges ; nous souhaitons 
dès maintenant un grand succès à ce journal dont le premier 
numéro paraîtra le mois prochain.

Les personnes qui connaissent des aveugles capables d ap
prendre l’Esperanto peuvent écrire à la rédaction ; nous leur 
ferons connaître les moyens les plus directs pour leur donner 
satisfaction. , ,

Jos. JAMIN.

La unuan registron de la donacoj por la loterio organizita en Lyon sub la gracia direktado de Fraŭlino 
Zabilon d’Her jus ni ricevas. La nombro de la lotaĵoj ĝis nun promesitaj aŭ senditaj estas kvarcent kvardek 
naŭ. Kompreneble ni ne povas publiki tiun registron pro longo ĝia. « La Belga Sonorilo » ankoraŭ sendis 
lotaĵojn kaj ni esperas ke la Belgaj Esperantistoj intencos partopreni plenkore, per sendo da lotaĵoj aŭ 
per aĉeto da lotbileto, al tiu bonfaranta ago; oni memoriĝos ke la loterio celas disvatigadon de Esperanto 
ĉe la blinduloj. Tiuj-ĉi baldaŭ havos specialan ĵurnalon Esperantan, presigotan per literoj Braille. La 
patronaro kalkulas Germanajn, Anglajn, Francajn, Svedajn, Italajn, Aŭstrajn, Svisajn kaj Hispanajn 
blindulojn. Estos Sro Th. Cart, kies tuŝanta sento de patra dankeco estas farinta lin la grandan propagan- 
dulon ĉe la blinduloj, kiu provizore direktos la ĵurnalon. La entrepreno estas nobla kaj laŭdinda; ni deziras 
de nun grandan sukceson por tiu ĵurnalo, kies unua numero aperos la proksiman monaton.

La personaj kiuj konas blindulojn iajn kiuj estas kapablaj lerni Esperanton povas skribi al la redakcio ; 
ni sciigos la rimedojn la plej difinitajn por facile plenumi ilian deziron.

^Nekrologio.

Ni devas sciigi al niaj samideanoj funebran nov
aĵon : mortop de Lia kanonika mosto Michiels, 
honora prezidanto de la Esperantista grupo en 
Meĥleno (Malines).

Dank’ al lia allogo kaj al liaj agadoj, Esperanto 
faris en la ĉefepiskopa urbo gravajn progresojn.

Tiel konata ĉe la multinstruita mondo pro sia alta 
sciencemo kaj sia nelacebla kuraĝo, li estis la 
centra movilo de nia granda entreprenado en 

Meĥleno, entreprenado jam kronita per belaj kaj 
gravaj rezultatoj, kvankam ĝi estas nove enkon
dukita tien.

Ni salutu lin, unu el tiuj, kiuj alportis ŝtonon al 
tiu vasta monumento kiu celas kaj ĉirkaŭprenas la 
tutan mondon kaj kunligos iain ĉiujn popolojn per 
integrala akcepto de la helpanta lingvo Esperanto.

Ni prezentas la kondolencojn de la Belga Espe
rantistaro al tiuj, kiuj ploras hodiaŭ pri li.

Jos. JAMIN.

Twee bladen : « La tribune de Genève» en «L'Ecolier Genevois» 
brengen ous zeer goode artikels van JL Edmond Privât. Onder 
andere inlichtingen, geven zij het verslag eener voordracht, met 
bijval gegeven door JL Cart, aan de Union Chrétienne.

Onze Zwitsersche vrienden doen met geluk hunne vt uchlbare 
werking voort en de jongsten zijn de minsl verkleefden niei.

«El Diaro», dagblad van Chiclayo {Pérou}, meldt dat 
.1/. G. Abrill, algemeene schrijver van het handelsgestichfer h et 
Esperanto onderwijst.

. ** *

De eei sle lijst der giften, ontvangen voor deloterj, ingericht 
onder het min zame bestuur van Mejuffer Zabilon d'Hcr, is 
ons toegekomen. Het gelai der tôt nu toc beloofde of ingezonden 
loton is 449. Il 'i/ kunnen deze lijst naluurlijk niel uitgeven, ter 
oorzake harcr lengtc. De Belga Sonorilo heeft insgelijks prijzen 
gezonden en wij ho pen dat de Belgische Esperantiston ait ganse hcr 
hart zullen willcn deelnemen aan dit goede werk, 't zi’ door het 
zenden van giften, 't zij door aankoop van briejjes ; meu zai zich 
hcrinncren dat de lolo ij de propaganda van het Esperanto onder 
de blinden bcdoclt. Dezen zullen welhaast hun bijzonder Espe- 
ranlisch blad hebben, gedrukt in Braille-letters. Het bcschermbc- 
stuur behelst de Duitschc, Engclsche, Eransche, Zweedsche, 
Ilaliaansche, Oostenrijkschc, Zwitsersche en Spaansche blin
den. Het zai JL Th. Carl zijn, wicn ecn treffend gevoel van vader- 
lijke dankbaarhcid de groote verspreider bij de blinden gemaakt 
heeft, die voorloopig het bestuur van hei blad zai nemen.

De onderneming is edel en lofwaardig ; wij wenschcn van nu 
af cen grooten bijval aan dit blad welks eerste nummer te ŭaas te 
maand zai verschijnen.

De personon die blinden kennen, bekwaam om het Esperanto te 
leeren, mogen schiijven aan don opstelraad; wij zullen hunde 
rechlstreekste middelen doen kennen om hun voldocning te geven.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.
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dokumentoj por la JCistorio de Esperanto en JZelgujo.

La Brusela ĵurnalo « Le Soir » enpresis multajn artikolojn en kiuj oni atakis senprave Esperanton.
Kelkaj amikoj miris pri silento nia, kiam tiuj atakoj komenciĝis. Ili nescias, eble, ke ni skribis al la 

redakcio de la ĵurnalo por korektigi la prezentitajn opiniojn, sed vane. En sia numero de la 2a de Aprilo, 
la sama ĵurnalo enpresas artikolon pri ia « sabir’o » kiu provas, ankoraŭ unufoje, ke la aŭtoro scias 
nenion pri la demando. Tiu artikolo, pardonebla antaŭ dekjaroj, nune estas erarplena kaj ridinda.

Ni reproduktas la unuan leteron adresitan al la redakcio de « Le Soir »;nova protesto ne havas ŝancon 
pri sukceso ; tial ni nur notas la malfacilecon kiun oni renkontas kiam oni intencas defendi’ ian progre
seman laboron.

« Le Soir » malŝatis nian leteron kaj ne ĝin enpresis.

Poliglota Klubo en Bruselo Bruselo, la 24®“ de Januaro 1904.
ESPERANTISTA SEKCIO

Al la ĵurnalo « Le Soir. »
• •«

Sinjoro Ĉefredaktoro,

« Le Soir » publikigis, en sia numero de la dimanĉo 24an de la kuranta monato, du artikoletojn : La 
komerca latinlingvo kaj Kelkaj eraretoj, kiuj enhavas ambaŭ kelkajn malĝustaĵojn pri la lingvo Esperanto. 
Permesu al mi korekti, per kelkaj vortoj, la dirojn kiuj ŝajnas al mi korekteblaj.

Post diro via ke oni ne disputas plu pri la neceso de universala lingvo — aŭ pli precize de intemacia 
lingvo, kio ne estas sama afero — vi aldonas ke la akcepto de vivanta lingvo estas neebla ; tio estas tute 
vera. Sed kiam vi aldonas ke la artefaritaj lingvoj havas nenian estonton, ke ili estas tro arbitraj, vi eraras 
kaj tiu eraro pligrandiĝas kiam vi diras ke Esperanto mortigis Volapukon kaj estas minacita, siavice, 
ricevi saman sorton, tio laŭ preteksto de progresado !

Documents pour l’histoire de l'Esperanto 
en Belgique.

Le journal bruxellois «Le Soir» a inséré plusieurs articles 
dans lesquels on a attaqué sans raison l’Esperanto.

Quelques amis se sont étonnés de notre silence lorsque les 
attaques commencèrent. Ils ignoraient probablement que 
nous avions écrit à la rédaction du journal pour faire rectifier 
les opinions émises, mais vainement. Dans son numéro du 
2 avril, le meme journal insère un article au sujet de je ne sais 
quel «sabir» qui prouve, une fois de plus, que l’auteur ne 
connaît rien de la question. Cet article eût été pardonnable 
il y a dix ans, mais aujourd’hui il fourmille d’erreurs et est 
ridicule. Nous reproduisons la première lettre adressée à la 
rédaction du «Soir,» une nouvelle protestation n’a aucune 
chance d’aboutir : c’est pourquoi nous nous contenterons de 
prendre acte de la difficulté que l’on rencontre lorsqu’on veut 
défendre une œuvre de progrès. «Le Soir» n’a pas daigné 
insérer cette lettre.

Bruxelles, le 24 janvier 1904.

Cercle polyglotte de Bruxelles.
Section ESPERANTISTE.

Au journal « Le Soir. »

Monsieur le Rédacteur en chef,

«Le Soir» a publié dans son numéro du dimanche 
24 courant deux articulets : Le latin commercial et Quelques 
bevues qui contiennent tous deux quelques inexactitudes en ce 
qui concerne 1’Esperanto. Permettez-moi de rectifier en quel
ques mots les passages qui me paraissent devoir l’être.

Après avoir dit qu’on ne discute plus la nécessité d’une 
langue universelle — ou plus exactement d une langue inter
nationale, ce qui n’est pas la même chose — vous ajoutez que 
l’adoption d’une langue vivante est impossible ; tout cela est 
très vrai.

Mais lorsque vous ajoutez que les langues artificielles n’ont 
aucun avenir, qu’elles sont trop arbitraires, vous faites erreur, 
et cette erreur s’accentue lorsque vous dites que l’Esperanto 
a tué le Volapiik et est menacé de subir le même sort, tout 
cela sous prétexte de progrès !

Bijdragen voor de geschiedenis van het Esperanto in 
België.

Het Drussclsch dagblad « Le Soir * heeft verscheidenc artikelcn 
ingelascht, in dcwelke men zonder redon het Esperanto aangerand

Lenige vrienden waren verwonderd van ons stilzwijgen, loin 
de aanvallen begonnen. Zij tviston waarschijnhjk met dat vj 
gcschrevcn hadden aan deti opstelraad van het blad. om de opge- 
nomen meeningen terccht te zvijzen, maar mit t eloos. In zijn nuni- 
mer van 2n April, lascht bel zclfdc blad. ecn artikel in, overik ivcet 
niet welke « sabir » die cens te meer bewijsl. dat de opsteller niets 
van de zaak kent. Dit ai tikoi icare vergeeflijk geweest over tien 
jaar, maar hcdendaags kriĉi! het cr van diva tingon en is belachc- 
lijk. Il ijschrijven don eersten brie/, aan don opstelraad van - Le 
Soir » gericht, over ; eene nieuivc opkomst heeft geene kans tôt haar 
docle inde te gera ken : 't is daarom dat ivij ons zullen terre don 
s t ellen met akte te tient en van de mocilijkhcid welke mon on tni oci, 
wanneer men con werk van voornitgang ivil verdedigen. « Le Soif * 
heeft niel gewaardigd dozon brief op te nenion.

Drusse!, don 24 Januari 1904.
Talenkring van Drussel.

ESPERANTISME AFDEELING.

Aan het dagblad « Le Soir».

Mijnheer de Hoofdopstcllcr,

« Le Soir » heeft in zijn nu miner van Zondag 24n dezer maaiid 
tivee artikcltjcs uilgegcven : « Le latin commercial en Quelques 
bévues >, die aile tivee eenige onjuistheden bevatten voor wat aan- 
gaat hei Esperanto. Laat mij toe in eenige woorden de plaatscn 
terccht te stcllen, die mij toeschijncn het te mocion zijn.

^bben da! fm:n met meer spreckt over de noodza- 
kclijkheid cener ivcrcldtaal — oj/u is 1er cencr iccdcrlandschc Iaai, 
hetgeca hctzelfdc niei is — vocgt gij er bij, dat de aannamc cencr 
lcvcndc taai onmogelijk is, dit ailes is zecr ivaar.

Alaor wanneer gij bijvoegt dat de kunsttalcn geene tockomst 
hcbben, dat zij tc ivillekeurig zijn, dan doolt gii cti deze doling 
necmt toe wanneer gij zegt dai hei Esperanto, het Volapiik gedooa 
hccf t en bedréigd is hei zei fde lot te ondergaan, dit allos otider 
voorwcndsel van vooruitgaiig !



LA BELGA SONORILO. 99

Volapuko estas mortita, plene mortita; la vero estas ke, tiel dirante, ĝi sinmortigis, ĝi portadis en siaj 
Hankoj la rimedojn kiuj malaperigis ĝin : ĝian gramatikon tro sintezan kaj ĝian vortaron nehavante 
internaciecon

La lingvo Esperanto, samepokano de Volapuko, neniam ĝin kontraŭbataladis, ĉar ĝi estas fondita sur 
principoj diametre kontraŭaj : analiza gramatiko konformiĝanta al la spriteco de la Eŭropaj nunaj lingvoj 
kaj vortaro fondita laŭ principo de internacieco. Gi ne profitis, kiel Volapuko, de nepripensita akcepto ; 
ĝi progresadis malrapide sed certe kaj ĝia stelo, ne paliĝante, brilas pli kaj pli, pruvoj estas la falsaĵoj 
kiu;n ĝi naskigas iafoje.

Ciu el la partianoj de simpligita latina lingvo, komerca aŭ ne, profitas de la serioza movo pri Esperanto 
por prezenti sian sistemon. Ni notu de nun ke la veraj latinistoj akceptas nenian plisimpligon de la lingvo 
de Virgilo kaj Cicerono. Ĉiuj projektoj estas disbatitaj en specialaj revuoj.’Latina lingvo simpligita, 
barbara, devus akcepti nesole la regulojn la plej simplajn kaj logikan gramatikon sed ankoraŭ devus 
akcepti la radikojn de grandnombro da vortoj devenantaj el slava aŭ germana idiomoj. Unuvorte, ĝi 
devus fatale akcepti la regulojn difinitajn por formado de artefarita lingvo, tiel Esperanto.

Oni diris kaj rediris ke artefarita lingvo ne estas vivebla. Tamen oni devus kompreniĝi pri akcepto de 
la vorto : artefarita. Esperanto, kiu prunte prenas siajn elementojn el la plimulto de la vivantaj kaj 
elparolataj lingvoj, estas tiel vivanta kiel ili kaj oni ĝin parolas tiel facile, mi eĉ aldonas pli facile pro 
naturo mem de ĝia formado. La pruvon oni faris milfoje. Nescii tion, estas konfesi ke oni ne konas la 
grandegan paŝon kiun faris la demando dum la lastaj jaroj.

Tamen nia malgranda Belgujo ne restis malantaŭe kaj « Le Soir » publikigis iam kelkajn artikolojn kiuj 
tion pruvas. Esperantistaj grupoj ekzistas en Bruselo, Antverpeno, Loveno, Gento, Bruĝo, Lieĝo kaj 
Meĥleno, kursoj estas organizitaj en tiuj diversaj urboj kaj la Belgaj Esperantistoj havas organon 
« La Belga Sonorilo » kiu rre bone figuras inter la specialaj gazetoj kiuj kalkulas, de nun, dekduon da 
regulaj revuoj. Svedujo kaj Rusujo estis antaŭe la precipaj centroj Esperantistaj ; la propagando certe 
vastiĝis tie sed hodiaŭ Francujo kaj Anglujo direktadas la movon. La tridek kursoj organizitaj en Parizo, 
unu el ili ĉe «La Sorbonne,» kaj la multnombraj kursoj fonditaj en Londono kaj ĉie en Anglujo, unu el

Le Volapük est mort, bien mort ; la vérité est qu’il s’est 
pour ainsi dire suicidé. Il portait dans ses flancs les armes qui 
l’ont fait disparaître : sa grammaire trop synthétique et son 
vocabulaire manquant a’iniernationalité.

L’Espéranto, comtemporain du Volapük, ne lui a jamais fait 
la guerre, ét *nt  basé sur des principes diamétralement 
opposés: une grammaire analytique se conformant à l’esprit 
des langues européennes modernes et un vocabulaire basé 
sur le principe de l’internationalité. Il n’a pas profité, comme 
le Volapük, d’un emballement irréfléchi; il a progressé lente
ment mais sûrement et loin de pâlir, son étoile brille de plus 
en plus, la preuve en est dans les pastiches qu’il fait éclore de 
temps en temps.

Les partisans d’un latin simplifié, qu’il soit commercial ou 
non, profitent du mouvement sérieux soulevé par l’Esperanto 
pour présenter chacun leur système. Notons en passant que 
les vrais latinistes sont opposés à toute simplification de la 
langue de Virgile et de Cicéron. Bon marché a été fait de tous 
ces projets dans les revues spéciales. Un latin simplifié, 
barbare, devrait adopter non seulement les règles les plus 
simples et une grammaire logique, mais encore accepter les 
radicaux d’un grand nombre de mots d’origine slave ou ger
manique. En un mot il devrait fatalement se plier aux règles 
édictées pour la formation d’une langue artificielle, telle 
l’Esperanto.

On a dit et répété qu’une langue artificielle n’était pas 
viable. Il faudrait pourtant s’entendre sur ce qualificatif 
«artificielle». L’Esperanto, qui emprunte ses éléments.à la 
plupart des langues vivantes et parlées, est tout aussi vivant 
qu'elles et se parle avec la même facilité, je dirai meme avec 
une plus grande facilité, par la nature même de sa formation. 
La preuve en a été faite des milliers de fois. Ignorer la chose, 
c’est avouer qu’on est peu au courant du pas énorme qu a fait 
la question pendant ces dernières années.

Notre petite Belgique cependant n’est pas restée en arriéré, 
et «Le Soir» a publié jadis quelques articles qui le prou
vaient. Des groupes Espérantistes existent à Bruxelles, 
Anvers, Louvain, Gand, Bruges, Liège et Malines ; des cours 
sont organisés dans ces diverses villes et les Espérantistes 
belges ont un organe « La Belga Sonorilo» qui fait fort bonne 
figure dans la presse spéciale qui compte dès a présent une 
bonne douzaine de revues régulières.

La Suède et la Russie étaient jadis les principaux centres 
Espérantistes ; la propagande s’v est certes développée mais 
aujourd’hui la France et l’Angleterre sont a la tête du mou-

flet l'olapiik is dood, wel dood ; de waarheid is dai het zich om 
zoo te zeggen gezelfmoord heefl, het droeg in zijne zijden de wapens 
die het hebben doen verdwÿnen ; zijne te zeer samenstellende 
spraakleer en zijne woordenlîjst, wOâOrlaindschheid missende.

Uct Esperanto, tijdgenoot van het Volapük, heefl hem nooit den 
oorlog aangedaan, gèsleund zijnde op gansch tegenovergeslelde 
grondbe<rinselen : eene ontledcnde spraakkunsl gevormd naar den 
geest der hedendaagsche Europeesche talon en eene woordenlijst 
gesleund op het grondbeginscl der wederlandschhcid. Het heefl 
niel, gelijk het Volapük, var. een onoverdachlen vooruitslool 
genoten ; het heeft langzaam maar zekerlijk gevorderd en verre 
van te verbleeken, blinki zijne s ter meer en meer, het bewijs er van 
ligi in de habootsingen melko het van tijd tôt tjddoet ont staan.

De aanhangers van een vereenvoudigd latijn, meze het handels- 
latijn of niet, maken gebruik van de erus tige beweging, opgcwekt 
door het Esperanto, oni el k kun stelsel voor t e stellen. Merken mij 
in hei voo/ bijgaan dat de echte latijnsgezinden vijandig zijn aan 
alle vercenvoudiging der taai van I 'i rgli ius en van Cicero. Goede 
koop is met al deze ontuerpen gedaan geweesl in de bijzondcre 
ovci zichlen. Een vereenvoudigd barbaarsch Ial ijn zon moeten 
aan n e meu, niei aileen de eenvoudigste regels en eene gezonde 
spraakleer, maar nog aanvaarden de mortels van een groot gelai 
woorden van Blaafschon ofi Germaanschen oorsprong. hi een 
woord, het zon zich noodzakelijk moeten plooicn naar de regels, 
vooruitgezet voor de vormingcencr kunstlaal, ais het Esperanto.

Mon heeft gezegd en herliaald dai eene kunslmatige taai niel 
leejbaar mas. Mon zon malkan der nodi lan s moeten vers t aan 
nopens dit hocdanigheidswoord « kunslmatige ». //<?/ Esperanto, 
dai zijne beslanddeelen ontleent aan hei meestendeel der levendc 
en gesprokene talon, is zoo levend ais zij en mordi mei hetzelfde 
gentak gesproken, ik zai zelfs zeggen met een grooter gemak, door 
de natuur zeif zijner vorming. Het bewijs troan is duizenden 
malen gegeven geweest. De zaak niet meton is bohemion dat mon 
meinig op de boogie is van den overgrooten stap mclkcn de kmestie 
bius t deze laatste jaren gemaakt heeft.

Ons kleine Belgio noe ht an s is met ton achtcr gebleven, en « Le 
Soir » heeft eertijds ecnige artikolon gegeven die hei bewezen. 
Esperantische kringon best aan t e Brussel, Antwerpen, Louve n, 
Geni, Brugge, Lui k en Mechelen; leergangen zijn in deze verschei- 
dene steden ingerichl en de Belgische Esperantiston hebben een 
orgaan La Belga Sonorilo » dat zeer goede figuur maakt in de 
bijzondcre drukpcrs die tegenmoordig een goed twaalftal regol
ata t ige tijdschriftcn teli.

Zweden en Rusland maron eertijds de voornaamste Esperan- 
tische middenpunten, de verspreiding is er zckcr onlmikkeld, maar
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ili ĉe la Universitato de Liverpolo, estas pruvo de viveco de la movo ; ĉiuj kiuj tralegas la fremdajn 
Revuojn ne neigas cetere tion.

« Le Soir » diras ankoraŭ ke estas necese koni la « alilandaj » lingvoj, tio plaĉas aŭ ne al la aspostoloj 
de Esperanto kaj aliaj Volapukoj. Kion vi akceptas kiel « alilandaj lingvoj » Cu estas kelkaj lingvoj — 
unu aŭ du — aŭ ĉiuj lingvoj kiujn oni parolas en Eŭropo aŭ en la civilizataj landoj ? Esperanto neniel 
estas barilo staranta kontraŭ la kono de vivantaj lingvoj.

La vero estas ke la Esperantistoj estas ĉiuj pli aŭ malpli poliglotuloj kaj tiuj, kiuj ne estas tiaj, estas 
instigitaj tiel fariĝi, dank’ al Esperanto. Anstataŭ malakceli lernadon de la lingvoj, Esperanto kunhelpos 
disvastigi ilin ; nur ĝi disvastigos pli utile kaj pli facile.

Kiam ĉiu, krom sia gepatra lingvo, povos akiri komunan parolilon, duan lingvon, helpantan, interna
cian, saman por ĉiuj, kaj kiam ĉiu estos certa kompreniĝi kun ĉiuj kaj ĉie, ĉiu pli facile elektos la 
lingvon aŭ la lingvojn kies lernadon li libere entreprenos.

Detruo de niaj gepatraj lingvoj estas utopio, Esperanto kaj ĝenerale ĉiuj artefaritaj lingvoj, pri tio 
neniam intencis. Plie, komuna lingvo por ĉiuj popoloj kunhelpos certe konservi, por niaj naciaj lingvoj, 
la purecon kaj la karakterizajn ecojn de ĉiu el ili, tion kio faras ilian ĉarmecon.

Esperanton oni povas lerni dum kelkaj horoj kaj oni povas ĝin paroli, tre facile, post kelkaj semajnoj ; 
tio estis eksperimentita de ĉiuj, kiuj intencis penadi.

« Tio estas lingvo kapabla ricevi elegantecon kaj stilon, ĉu la vera eleganteco konsistas el simpleco kaj 
klareco, kaj ĉu la stilo estas nur ordo metita en esprimo de penso. » (1)
Gia facileco de akiro estas tia, ke ĝi miras forte la spiritojn la plej antaŭsciigojn kaj kiel diris Tolstoï : 
« La penoj kiujn faros ĉia homo de nia Eŭropa mondo, dediĉante iom da tempo por ĝia lernado, estas 
tiel ordinaraj kaj la rezultatoj kiuj povas deflui de ĝi estas tiel gravegaj, ke oni ne povas rifuzi fari tiun 
provon.»

»

»
»

(1) Historio de la Universala Lingvo de S°j L. Lean kaj L. Couturat.

vement. Les trente cours organisés à Paris dont un à la 
Sorbonne, et les nombreux cours donnés à Londres et dans 
toute l’Angleterre — dont un à l’Université de Liverpool — 
sont là pour prouver la vitalité du mouvement ; ceux qui 
parcourent attentivement lés Revues étrangères ne le nient 
d’ailleurs pas.

«Le Soir» dit encore qu’il faut connaître les langues 
«étrangères» n’en déplaise aux apôtres de l’Esperanto et 
autres Volapüks. Qu’entendez-vous par « langues étrangères». 
S’agit-il de quelques langues — une ou deux — ou de toutes 
les langues parlées en Europe ou dans les pays civilisés ? 
L’Esperanto n’est nullement une barrière opposée à la con
naissance des langues vivantes. La vérité est que les Espé- 
rantistes sont tous plus ou moins polyglottes et ceux qui ne le 
sont pas, sont incités, par l’Esperanto, à le devenir. Au lieu 
d’enrayer l'enseignement des langues, l’Esperanto contribuera 
à le développer; seulement il le développera plus utilement et 
avec plus de facilité. Lorsque chacun, outre sa langue mater
nelle, pourra posséder un truchement commun, une langue 
seconde, auxiliaire, internationale, la même pour tous et 
partout, il lui sera beaucoup plus aisé de choisir la langue ou 
les langues qu’il aura le loisir d’apprendre à fond.

Vouloir détruire nos langues maternelles est une utopie, 
l’Esperanto et en général les langues artificielles, n’v ont jamais 
songé. Bien plus, une langue commune à tous les peuples 
contribuera certainement à conserver à nos langues natio
nales la pureté et les qualités caractéristiques à chacune 
d’elles et qui en font le charme. L’Esperanto peut s’apprendre 
en quelques heures et peut se parler aisément en quelques 
semaines ; tout cela a été expérimenté par ceux qui ont 
voulu s’en donner la peine.

« C’est une langue susceptible d’élégance et de style, s’il est 
» vrai que la véritable élégance consiste dans ia simplicité et 
» la clarté, et que le style n’est que l’ordre qu’on met dans 
» l’expression de la pensée. » (1)

Sa facilité d'acquisition est telle qu’elle frappe d’étonnement 
les esprits les plus prévenus et comme l’a déclaré Tolstoï :

« Les sacrifices que fera tout homme de notre monde 
» européen en consacrant quelque temps à son étude sont 
» tellement petits, et les résultats qui peuvent en découler 
» tellement immenses, qu’on ne peut pas se refuser à faire 
» cet essai. »

(1) Histoire de la Langue Universelle par MM. L. Leau et L. Cou
turat.

legenwoordig zijn Fiankrijk en Engeland aan hei hootd der 
beweging. De dertig leergangen ingericht le Parijs, waarvati êên 
in de Sorbonne, en de talrijke leergangen gegeven le Landen en in 
geheel Engeland — waarvan eon in de Hbogeschool van Liverpool 
— zijn daae oni de leefbaarheid der beweging le bewijzen : dezen 
die aandachtiglijk de vreemde overziehten overloopen, loockcnen 
hei ten andere niel.

« Le Soir » zegt nog dat men moet de « vreemde » talen kennen, 
mishage hei niel aa/i de apostolon van hei Esperanto en andere 
l'olapüks. Wat vertiaat gij door « vreemde talen »? /sersprake 
van eenige talen — eene oftwee — of van aile de talen in Europa 
ofia de beschaafde landen gesproken ? Hti Esperanto is geenszins 
een dam, geslcld tegon de hennis der levende talen. De waar- 
heid is dat de Esperantisten allen min of meer vceltalig zijn, en 
dezen die het niel zijn, zijn door hei Esperanto aangezet oni het Ie 
worden. In plaats van het onderwijs der talen le dwarsboomen, 
zai het Esperanto medehelpen om hei te ontwikkelen ; alleenlijk 
zai het ze nuttigeren met meergemak ontwikkelen. II 'anneer ieder- 
cen, huilen zijne moedertaal, eca gemeenen loik zai kunncn hezitita, 
eene tweede, hulpzame, wederlandsche taai, de zei fde voor allen 
en overal, het zai hem gemakkclijker zijn de taai of de talea te 
k teze n welke hij zai willen grondig leeren.

Onze moedertalen willen verii ietigen is eene hersenschim, het 
Esperanto en ni 't alge macu de kunst matigo talon hchben er nooit 
aan gcdacht. Meer nog, eene taai, gemeen aan alle de volkeren, 
zai zekerlijk medehelpen om aan onze volkstalen de zuircrheid en 
de ke nsche/sende hocdanigheden van elk hunner, die er de schoon- 
he/d van maken, te bewaren. /Iel Esperanto kan in eenige urea 
geleerd worden, en kan gemakkchjk gesproken worden in eenige 
weken ; dit ailes is ondervondcn geweest door dezen die er zie k de 
moe ite wildon toe geven.

« Hti is eene taai, vaibaar voor slankheid en si iji, indien het 
waar is dai de ware slankheid bestaat in deri eenvoud en deklaar- 
heid, en dat de stijl slechts de orde is, welke men plaatsl in de 
uildrukking des gedachts » (7).

Z///z van aanwerving is zdo groot, dat het de vooringe-
nomenstc geesten met verbazing slaat, en zooals Tolstoï het ver- 
klaard liceft :

« De opoj)errngen welke elk mensah onzer Euiopeesche wcrcld 
« zai doen, met eenigen tijd aan zijne studie t e best eden zijn zoo 
« gering, en de uitslagen welke ervan kunncn afloopen zoo groot, 
< dat men niti weigeren kan deze proe/1 e doen ».

CU Histoire de la Langue Universelle par MM. L. Leau et L. Cou-
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Tio ĉi malproksimigas iomete de la simpla korekto kiun mi proponigis fari komence, sed mi opiniis ke 
estas necese montri tiujn malsimilajn argumentojn ĉar Esperanto estas ofte juĝita malserioze, tiuj, kiuj 
ĝin nescias, ĝin nomas ironie « novan Volapukon » kaj tiel ĝi heredas maljuste la malfidon naskitan el la 
malprospero de la elpensaĵo de abato Schleyer.

Eble vi juĝos utilon prezenti tiujn korektadojn, plene aŭ parte, al la legantoj de « Le Soir ». Tiuj ĉi 
havas kutimon ricevi sciigojn tre fidelajn kaj mi esperas ke, ankoraŭ tiun ĉi fojon, ili ricevos precize la 
dokumentojn pri demando kiu, se ĝi ne de nun pasiigas ilin, baldaŭ elvokos la atenton de ĉiuj kaj jam 
komencas revoluciigi ĉiujn sciencajn kaj literaturajn internaciajn centrojn.

Volu akcepti, Sinjoro Ĉefredaktoro, la certigo de mia sincera estimo
Jos. JAMIN,

prezidanto de la Esperantista sekcio de la 
Poliglota Klubo, en Bruselo.

esperanto por ŝakludantoj.

En verko pri la deveno kaj la progresoj de ŝak
ludo, eldonita en 1617 de doni Pietro Carrera, oni 
trovas la nomojn de kelkaj memoraj homoj kiuj tre 
laŭde parolis pri tiu ludo ; inter ili, ni povas citi 
Herodote, Euripide, Sophocle, Philostrate, Homère, 
Virgile, Aristote, Sénèque, Platon, Ovide. Horace, 
Quintilien, Martial, k. c. La plimulto el ili donas la 
elpenson de tiu ludo al Palamede, aliaj donas al ĝi 
antikvecon ankoraŭ pli malproksiman, kelkaj cert
igas ke filozofiisto Sersa, konsilanto de Ammollin, 
reĝo de Babylono, elpensis ŝakludon por amuzi 
tiun princon, kaj per tiu rimedo ĉesigi lian naturan 
inklinon al krueleco.

Kia ajn estas la deveno de tiu ludo, estas certe 
ke ĝi estis amuzobjekto por multaj malnovaj kaj 
modernaj herooj. Euripide, en sia tragedio « Iphi
génie en Aulide », diras ke Ajax kaj Protesilaus 
ludis ŝakojn antaŭ Merion, Ulysse kaj aliaj famaj 
Grekoj. Homero, en la unua libro de la « Odyssée », 
diras ke la princoj, amantoj de Penelope, ludis 
ŝakojn antaŭ la pordo de tiu princino. Kelkaj jaroj 
antaŭ la Franca revolucio, oni montris, en abatejo 
Skta Denis, la ŝakpecaron kiun Karolo la Granda 
(Charlemagne) ludis dum la horoj de nelaboro. 
Karolo la XII® malamis la ludojn kaj malpermesis 
ilin al siaj soldatoj, sed li esceptis la ŝakludon, kaj 
eĉ li incitis al tiu ludo per la plezuro kiun li havis 
ludante ĝin. Voltaire rakontas ke, kiam tiu reĝo 

estis en Bender, li ĉiutage ludis ŝakojn kun generalo 
Poniatowski aŭ kun sia trezoristo Grothusen. Eĉ 
Voltaire ludis ŝakojn kun jezuito Adam.

J. J. Rousseau ludis ŝakojn kun muzikisto Philidor, 
la plej faina ŝakmajstro kiu ĝis tiam ekzistis kaj 
kiu verkis interesan libron pri tiu ludo. Napoleono 
Bonaparte elektis ŝakludon por okupi siajn amuz- 
horojn, sed li ne prosperis en ĝi tiel bone kiel en la 
konduto de siaj armeoj.

En n°J de septembro kaj oktobro 1903 de «Lingvo 
Internacia », S° John Ellis el Keighley (Anglujo) 
donis longan artikolon enhavantan la tradukon de 
ĉiuj teknikaj vortoj uzataj en ŝakarto. Laŭ tiuj 
reguloj, du el niaj samideanoj S°-> Edward Metcalfe 
el Lancaster (Anglujo) kaj Léopold Jamin el Ant
verpeno (Belgujo) komencis ŝakludon per kores
pondado, por pruvi la praktikecon de tiu ludo en 
Esperanto. La ludo, komencita la 21an de oktobro 
1903, finiĝis sukcese kaj sen malhelpaĵo la 24an de 
aprilo 1904, ĉiu kontraŭulo estante ludinta meza- 
kvante po unu fojo ĉiusemajne, kaj la venko restis 
por S° Metcalfe.

Antaŭ prezenti la tabelon de la iroj de tiu interesa 
ludo, ni memoros al niaj legantoj la kelkajn necesajn 
vortojn por la bona kompreno de tiuj linioj.

La pecoj ricevis la sekvantajn nomojn kaj mal- 
longigaĵojn :

Tout ceci m’éloigne bien un peu de la simple rectification 
que je me proposais de faire au début, mais j’ai cru nécessaire 
de vous signaler ces différents points car l’Esperanto est trop 
souvent jugé à la légère, il est qualifié ironiquement par ceux 
qui l’ignorent de « nouveau Volapük » et hérite ainsi fort 
injustement, de la méfiance provoquée par l’insuccès de l’inven
tion de l’abbé Schleyer.

Peut-être jugerez-vous utile de présenter ces quelques recti
fications, en tout ou en partie, aux lecteurs du Soir. Ceux-ci 
ont l’habitude d’être renseignés très fidèlement et j’espère que 
cette fois encore ils seront exactement documentés sur une 
question qui, si elle ne les passionne pas encore, est appelée a 
faire parler d’elle prochainement et commence déjà à révolu
tionner tous les milieux scientifiques et littéraires interna
tionaux.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, l'assurance 
de ma sincère estime

Jos. JAMIN,
président de la Section Espérantiste du 

Cercle polyglotte de Bruxelles.

Dii ailes verwijdert mij een weinig van de eenvoudige terecht- 
wijzing velke ik mij vi 't begin voorstelde Ie doen, moar ik heb 
noodiç geoordeeld u deze verschillende punton aan te wijzen, uani 
hei Esperanto is al t e dikwijls lichtjes weg beoordeeld, het ivo rdi 
spotlendermijze door dezen die hei niel kennen « nieutoe Volapŭk » 
genoemd en erft alzoo, zeer onrechtvaat diglijk, van het uanlrou- 
went veroorzaakt door den tegenspoed dor uilvinding van Priester 
Schleyer.

Misschien zuii gij nuttig oordeelen deze eenige terechlwijzingen, 
geheel of t en dede, aan de lezers van < Le Soir » mede te decion. 
Deze hebhen de gewoonte zeer getrouwelijk ingelicht te zijn en ik 
hoop dat zij dezen keer nog juist zullcn onderwezen mordon over 
eene zaak die, indien zij ze nog niet allen behoort. geroepen is om 
in 't korte van haar Ie doen spreken en reeds bcgint alle meten- 
schappelijke en letterkundige mederlandscke middcns te ommen- 
telen.

G elie f, Mijnheer de hoofdopsteller, de vetzekering van mij ne 
rechtzinnige achtingte aanvaarden.

Jos. JAMIN,
Voorzitter van de Esperantisme afdeeling 

van de n Talento ing van E rus sei.
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Damo (D) ; Reĝo (R) ; Turo (T) ; ĉevalo (Ĉ) ; 
kuriero (K) ; soldato (S) ; ŝako (ŝ).

La grandaj literoj montros la blankajn pecojn de 
S° Metcalfe, kiu komencis la ludon ; la malgrandaj 
literoj montros la nigrajn pecojn de S° Jamin.

S — R Ĉ 3 signifas : blanka soldato iras al la 3a 
kvadrato de 1’ blanka reĝa ĉevalo.

d — r k 3 (ŝ) signifas: nigra damo iras al la 3a 
kvadrato de 1’ nigra reĝa kuriero ; ŝako.

T x k signifas ke blanka turo kaptas nigran 
kurieron.

d x S signifas ke nigra damo kaptas blankan 
soldaton.

Nun, ni donas ĉi malsupre la irojn faritajn de 1’ du 
kontraŭuloj :

1. S — R 4 ; s — r 4.
2. RĈ-RK3; s-rk3.
3. K — K 4 ; s — r ĉ 3.
4. S — D 3 ; s — d k 3.
5. K x ĉ ; t x K.
6. S — D K 4 ; d — t 4 (ŝ).
7. K - D 2 ; d — ĉ 3.
8. S — D Ĉ 3 ; s — d 3.
9. Ĉ — D K 3 ; d — t 3.

10. S — R T 3 ; s — d Ĉ 4.
11. S x s ; s x S.
12. Ĉ— D5; r — r k 2.
13. R C — R Ĉ 5 (ŝ) ; s x Ĉ.
14. D — R K 3 (ŝ) ; k — r k 4.
15. S x k ; t — r ĉ 2.
16. S X s (duobla ŝ) ; r — r 3.
17. Ĉ — R 3 ; ĉ — k 3.
18. D — RK5(ŝ); r — r 2.
19. Ĉ —D5(ŝ); r —rl.
20. D — R 6 (ŝ) ; r — d 1
21. K x s (Ŝ) ; ĉ-r2.

Blanko.

—
T io .. .

n
s ii

'\\XXXNV
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s s s i
s » «

c Éb S ■

■ s D d
s Ü o

H t
Nigro.

Situacio post la 21“ iro.
22. Ĉ x ĉ ; k x Ĉ.
23. S > s ; t > S.
24. D — R Ĉ 8 (ŝ) ; r — d 2.
25. D x rt; d — t 4 (ŝ).
26. R — R2; d — d 1.
27. DT-DK1; d—rki.
28. K x k ; d x K.
29. T — D K 7 (ŝ) ; r x T.
30. D x d (ŝ) ; r — d ĉ 3.
31. D x d s (ŝ) ; r — 14.
32. S — D Ĉ 4 (ŝ) ; r — t 5.
33. T — D Ĉ 1 ; s — t 3.
34. D — D K 6 ; t — t 2
35. D — D K 2 (ŝ) ; r — t 6.

• 36. D — D Ĉ 3 (ŝako kaj mortigo).
LEO.

Skoj.

La sesa poŝta-universala Kongreso okazis en 
Romo ; la kunvenoj komencis la 21an de aprilo lasta.

Tiu Kongreso esploris la konsenton por inter
ŝanĝo de la leteroj kaj skatoletoj kies valoro estas 
garantiigita, la interkonsenton pri la servo de 
poŝtaj mandatoj kaj pri la interŝanĝo de poŝtaj 
pakaĵoj, la konsenton pri abono de la ĵurnaloj 
poŝte, k. t. p.

Eble, ni tion deziras, baldaŭ ni povos interŝanĝi 
poŝtajn mandatojn kun niaj Rusaj kaj Hispanaj 
amikoj ; oni malfacile akceptas ke ĝis nun estis 
neeble sendi aŭ ricevi monon per poŝto, je Rusujo 
kaj Hispanujo, kvankam oni ĝin povis fari je landoj 
multe malpli konataj.

Ankoraŭ ni legis, respekte ridetantaj, ke la 
Francan lingvon oni akceptis por la disputoj kaj 
agoj de la Kongreso. Feliĉe, ĉiu scias ke la laboro 
de ĉiuj Kongresoj, poŝtaj aŭ aliaj, estas sufiĉe 
preparita antaŭ la kunvenoj, ĉar ni imagas ke 
disputo per Franca lingvo estus faranta triumfi la 
proponojn prezentitajn de tiuj, kiuj parolas plej 
bone la lingvon, estas diri la Francoj.

Iain, ni certe vidos uzon de Esperanto en la Kon
gresoj ; tiam ĉiuj partoprenantoj povos paroli kaj 
disputi tiel facile unuj ol la aliaj. Estos veraj inter
naciaj Kongresoj dum la nunaj estas precipe ĝen
tilaj kunvenoj kie la festenoj estas ofte la plej 
bona ago.
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Sunoj multoblaj kaj koloritaj.

Ĉu vi scias ke ekzistas multaj steloj duoblaj, 
trioblaj, rondirantaj unu ĉirkaŭ la alia, kaj — kio 
estas miriga — diverse koloritaj ?

Tiel, en la stelo y (gama) de « Andromedo » la 
teleskopo montras du stelojn ; el tiuj la pli granda 
estas oranĝkolora, la alia — kiu rondiras ĉirkaŭ 
ĝi — estas verda. La stelo P (beta) de « la Cigno » 
konsistas el unu suno flava kaj unu blua. En la 
stelo vj (heta) de «Perseo», la granda stelo estas hel- 
ruĝa kaj la alia, blua.

En tiuj inondoj, tio, kion ni nomas la naturo, estas 
tute elrenversita. Niaj observadoj, niaj prijuĝoj, 
niaj ideoj pri la vivo, la lumo, la tago kaj nokto, la 
koloroj, ĉio estas aliformigita.

Supozu ni, unu momenton, ke, anstataŭ la blanka 
suna lumo, ni havas sunon bluan.

Kia aliformiĝo tuj fariĝas en la naturo !
La nuboj perdas sian arĝentan blankecon, la oron 

de siaj flokoj, kaj etendas, sub la ĉielo, arkaĵon pli 
malhelan ; la plej brilaj el la steloj restas vidataj 
dum la tago ; la ravaj nuancoj de la floroj kaj la 
brila plumaro de la birdoj malheliĝas.

Ni tiel malbone konas la esencon de la estaĵoj, ke 
la universo tuta al ni ŝajnas novigata pro tiu mal
grava ŝanĝiĝo de la suna lumo !

Nu, jen aperas, — je 1’oriento, — alia suno, hele 
flavkolora, forprenante senĉese de sia kolego la 
regadon de la koloroj.

Gi supreniras en la ĉielon, dum la alia malsupre
niras, kaj la objektoj estas tiam kolorataj, — je 
1’oriento —, de la radioj de la flava, — je 1’okcidento 
—, de la radioj de la blua suno. La supraĵoj, 
lumigataj same de la du sunoj, verde kolorataj estas.

Poste, nova tagmeza lumo, — se tiel oni povas 
diri, — brilas super la Tero, — dum, je 1’okcidento, 
malaperas la unua suno, — kaj, de tiu momento, 
flava fajro eklumas super la mondo.

La nokto venas... sed, apenaŭ paliĝas la lastaj 
radioj de la ora suno, jam tagiĝo nova aperigas, 
je 1’ oriento, la lazurajn lumetojn de la bluokula 
dio. !

Ĉu la imago de poeto, la kaprico de pentristo, 
povus krei mondon pli fantazian ol tiu-ĉi ?

Hegel’ o diris ke « ĉio, kio estas reala, estas 
racionala » kaj « ĉio racionala estas reala ».

Tiu granda penso ne esprimas ankoraŭ la veron 
tutan. Estas multaj aferoj, kiuj al ni ŝajnas neracio
nalaj, kaj tamen efektivigitaj estas sur la sennom
braj mondoj de la senlimo, kiu ĉirkaŭas nin.

Léon CARLIER.
Bruselo.

Teksto eltirita el la rondiranta gazeto « Kunfra- 
tiĝo ».

Ssperantaj Verkoj,

Lernolibroj kaj Literaturo (Daŭrigo).

Laŭ peto de kelkaj abonantoj, ni enpresos, unu sola fojo, la titolojn de ĉiuj libroj kiuj formas la Esperantan bibliotekon kaj al 
kiu oni povas sin turni por akiri ilin. — En estonteco, ni enpresos sub tiu ĉi speciala rubriko titolojn de ciuj libroj kiuj aperos

Notu bone. La montritaj ciferoj estas la kosto ĉe la vendistoj. Oni devas aldoni la sendpago kiam oni deziras ricevi la librojn 
poste. . x. r

y re zorge skribu legeble la adreson kiun vi trovos en komenco de cia paragrafo.
Ĉiam peto de sciigoj aŭ informoj estu sendota kun poŝtmarko por respondo.
Kun ĉia mendo oni devas aldoni pagon de la libroj menditaj.

AU SECRÉTARIAT DU GROUPE ESPERANTISTE DE PARIS.

Adresser toutes commandes et mandats à: NI. le Secrétaire du (troupe Esperantiste de Fatis, rue 
Serpente, Paris, 6e. (Association française pour l’avancement des Sciences.)

93.
94. 

101.

158.

147.
31.
59.
83. 

104.

N. Kazi-Girej. — Kvar tagoj. Attalea Princeps. Du rakontoj de V. Garŝin.
A. Kofman. — Kain, poemo de Byron ................................................................................
V. Devjatnin. — Nevola mortiginto, rakonto en versoj............................................
L. Zamenhof. — Letero pri la deveno de Esperanto . . . . . •
L. G. Gruey, direktoro de la Observatorio de Besançon, La Sunhorloĝo en Dijon ; 

Dombrovski, Koncerne la Van Eŭklidan Postulaton ......
H. Ŝtalberg. — Malgranda Kalendaro por 1902 ........
Adresaro. Serio I . .

— Serio XII .
— Serio XVI .
— Serio XVII

. . 0.25

. . 0.10

. . 0.50
. 0.40

112. Adresaro. Serio XVIII ,.
123. — Serio XIX. .
129. — Serio XX . .
171. _ Serio XXIII .

P. A.

0.65
1. »
0.25
0.15

0.20
0.55
0.40
0.40
0.40
0.40
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Annuaires de la Société pour la propagation de iEsperanto; on y trouve les adresses de tous les membres
de la Société, classés par pays et catégories, et par ordre alphabétique. —Année 1902. ... 1. »;

Année 1903. . . . 1. »
109. Jarlibro Esperantista de la « Societo Espero » 1897 .............................. ............................................ 1.25

MUSIKAJ VERKOJ.

Aĉeteblaj ĉe Lucien BERNOT (Fontenay-sous-Bois, près Paris), aŭ ĉe M. le Secrétaire du Groupe Espé- 
rantiste de Paris, 28, rue Serpente, Paris 6e.

Por fortepiano (kun ĉiuj klarigoj en Esperanto) :
Lucien Bernot. — Marŝo franca....................1.75 Lucien Bernot. — Marŝo hispana.............................1.75

— Marŝo rusa.........................1.75 Lucien Bernot, Esperanto, granda valso . . 2.75
A.-F. de Ménil. — Esperanto, valso .... 0.50

Por fortepiano kaj voĉo (teksto Esperanta) :
Cl. Adelsköld kaj V Langlet. — Kanto al la fiago de t' paco (4 voĉoj)...........................................................0.50
Cl. Adelsköld kaj L. Zamenhof. — La Espero. himno de la Esperantistoj...................................................... 1.25
Fjodorov kaj A.-F. de Ménil. — Kusa kanto, 0.75 ; — Hispana romanco, 1 ; — La nimfo, 1.50 ; — En sonĝo. 1.25 
René Deshayes kaj L. Zamenhof. — La Vojo....................................................................................................... 0.35
Karlo Bourlet kaj F. De Menil. — Almozpeto, kanto....................................................................................1.50

Penso Esperanta, de Sro Ranuŝeviĉ. Por fortepiano. (Aĉetebla ĉe Kontoro « Esperanto » S1 Peterburgo).

LIBRAIRIE El ACHETE E et O*  et Dépôts.

L. Couturat et L. Leau, Histoire de la Langue Universelle.......................................................................frcs : 10.00
Advokato Patelin, de Brueys kaj Palaprat, trad. de J. Evrot..........................................................................0.75
Vojaĝo interne de mia zambro, de X. de Maistre, trad. de Sam. Meyer..................................................... 0.75
Elektitaj Fabloj, de J. de La Fontaine, trad. de G. Vaillant.........................  0.75
Primeras Liçoes de Esperanto. Th. Cart & A. Caetano-Coutinho.................................................................... 0.40

Cours élémentaire d'Esperanto, par E. Deligny (chez l’auteur, 44, rue Gambetta, S1 Orner, Pas de
Calais, France)...................................................... 0.60

Esperanto Verlag. MOLLER (E BOREL, Berlin, Prinzenstrasse, 95.

KOLEKTO APROBITA DE DOKTORO ZAMENHOF.

Vollstdndiges Lehrbuch der Esperanto Sprache, von J. Borei..........................................................................Mk 1.20
Worterbuch Deutsch-Esperanto, von Dr Zamenhof......................................................................................... Mk 2.00
Anfangsgründe der Esperanto Sprache, von Cart und Jürgensen...........................................................  Mk 0.30

(Daŭrigota).
AVIZO. — Tiu ĉi rubriko ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj.
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan enskribon post sendo de ia presita verko. Ili povas ankoraŭ informi nin 

pri forgesata verko aŭ pri eraro.
La redakcio.

LA VIVADO EN PORT-ARTUR DUM LA MILITO RUSO-JAPANA, letero de tie-estanto ;
LA SUDAFRIKAJ HEREROJ ;
EVOLUCIO DE LA MONDA KOMERCADO KOMPARE KUN SCIENCAJ ELTROVOJ DUM LA 

XIX*  CENTJARO.

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

JARE : 4 frankoj. Kun literatura aldono : 6 l/« frankoj.
t

27, Boulevard Arago, PARIS aŭ ĉe Sro Jos. Jamin, 55, rue des Drapiers, BRUXELLES.
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Principaux Manuels en langue francaise.
en vente aux dépôts de la Maison Hachette & C‘e et chez Spineux & Clc à Bruxelles.Aie

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. de Beaufront. — 
Prix 1.50 fre (port en plus.)

L’Espéranto en 10 leçons par Th. Cart et M. Pagnier. — Prix 0.75 (port en plus.) 
Dictionnaire Espéranto-Français par L. de Beaufront. — Prix 1,50 (port en plus) 
Vocabulaire Français-Espéranto par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Prix 2.50 

(port en plus.)
Thèmes d'application par L. DE Beaufront. — Prix 2.00 (port en plus),

Nederlandsche Handboeken.
Bij elen schrijver te Hilversum (Holland) — Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal 

Esperanto, door Dreves Uitterdijck, Trompschool, Hilversum. — Prijs : fl : 1.50 
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Belga Sonorilo, Nieuwè Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in 
tien lessen, aan fr. 0,50.

La « BELGA SONORILO » acceptera des annon
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s’engageant à corres

pondre en Esperanto ,
3” Les annonces doivent être prises pour une 

année entière.
i 16 de page annuellement fr. <8.00
1,8 » » » » 15.00

La Carte Postale Illustrée
LA ILUSTRITA POŜTA KARTO.

UNU NUMERO : 30 CENTIMOJ.
Kosta de la abono: Eran cujo: 5.00 fr. jare. 

Alilando : 4.00 fr. jare.
7, rue Pierre-le Grand, PARIS (Villae)

_____ __ _____ ______ *4

The Cosmopolitan Correspondence Club
— INTERNACIA ORGANISMO —

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».

Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj 
sin turni rekte al « the Secrelary oj the C. C. C. » Milwaukee. 
Wisconsin. U. S. A.

LS REVUE POLYGLOTTE |
REVUO POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

Eliras en la lingvoj franca, angla kaj germana la 5«n kaj 
la 2o«” de ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

Sin tvmi al la Direktoro S° I'■ II LUMA A A

25, rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).

Federacio de la Belgaj Filatelistoj.
Oni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turmi al la Esperantista Sekre

tario, Sro J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando). 
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.

De «BELGA SONORILO» aanveerdt aankondigin- 
gen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen :

/° Opgesteld zijn uitsluitelijk in Esperanto ;
2° Gegeven zijn door personon die zich verplichten 

in Esperanto te schrijven ;
5° De aankondigingen moeten genomen zvorden 

voor een gausek jaar.
1\16 bladz. jaarlijks fr. 8.00
tfs » » » 15.00

A» Doloro L. tAM&MMOr
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’ grando.
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Ĉe Lucien BERNOT,
Fontenay-ss-Bois, (Seine) France.
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PARFUMVENDEJO DE LA OPERO 
PARFUMERIE DE L’OPÉRA

10, rue Neuve, BRUXELLES.

4f KOMERCEJO »

J U L E SBO N T E
Rue des Bouchers, 55

B R U G E S.
SPECIALO DE PARFUMAJOJ

POR TEATRAJ ARTISTOJ, 

HAŬTRUĜILOJ KAJ KOLORIGILOJ.

Komercaĵoj de la firmoj: Guerlain, Pi ver, 
Houbigant, kaj Mothiron el PARIZO.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktita en Franca lingvo sub la direkcio de 

Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de 
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la 
15a de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.

Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj. 

Alilando : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEĜO (LIÈGE).

SPINEUX & C"
FREMDA LIBREJO — FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Gour

Telefono 3688 G) (ĉ) Telefono 3688 ,

Libroj eldonitaj de HACHETTE & C“
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale, 

ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LA PERILO DE LA GAZETISTARO.
(L’INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

15, rue Ste Gudule, BRUXELLES.

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn 
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili, 
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.

Ĉiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas 
« l’intermédiaire de la Presse. »

Prezarojn pri.abonoj oni sendas laŭ demando.
Oni korespondas en Esperanto.

Tuta aranĝigo de presejoj. — Fabrikado de maŝinoj 
por presi. — Ĉiuj iaj specoj da literoj kaj duailoj. 
— Broĉiloj per nikelfadeno, altranĉiloj, premiloj 
por atlasigi, numerigiloj, inkoj, kliŝaĵoj, k. t. p.

Post peto, oni sendas, senpage, modelojn kaj prezarojn.

KELKAJ FLOROJ ESPERANTAJ.
flustrita legolibro

DE 7A.-J. WITTERYCK.

Prezoj por * 
unu numero /

Prezoj por } 
kvin numeroj ƒ

En Belgujo : franko : 0,20
En eksterbelgaj landoj : fr. 0,25
En Belgujo : franko : 0,75
En eksterbelgaj landoj : 1T. 1,00.

turni al A.-J. WITTERYCK, BRUĜO.

« La Belga Sonorilo »

UNUA JARKOLEKTO
PREZO : Belgujo : 2,50 frankoj. 

Alilando : 3,00 trankoj.
Sin turni al Sro M. SEYNAEVE, 3, rue de 1'Avenir, 

COURTRAI.

LONDONO.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma).

MODERAJ PREZOJ.

Ont paroladas kaj korespondadas en Esperanto, 
Angla kaj Franca lingvoj.

Sinjorino O CONNOR, /ĝp e ran t o ! Io u se, 
St-Stephen's Sqr, Bayswater, IO.


